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EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA 

priimta 2013 m. gruodžio 10 d. per pirmąjį svarstymą 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2013/ES, kuriuo iš 

dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant paaiškinti nuostatas dėl šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminų 

(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį, 

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, 

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams, 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,  

pasikonsultavę su Regionų komitetu,  

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros2, 

                                                 
1 OL C 11, 2013 1 15, p. 87. 
2  2013 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamento pozicija. 
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kadangi: 

(1) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB1 10 straipsnio 4 dalyje 

konkrečiai nenustatyta, kaip per prekybos laikotarpį turėtų būti paskirstytas šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų kiekis;  

(2) siekiant teisinio aiškumo ir rinkos nuspėjamumo, turėtų būti paaiškinta, kad, siekiant 

užtikrinti tinkamą rinkos veikimą, Komisija išskirtinėmis aplinkybėmis gali pagal 

Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalį pritaikyti aukcionų tvarkaraštį; 

                                                 
1 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32). 
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(3) todėl Direktyva 2003/87/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista, 

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 

1 straipsnis 

Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa papildoma šiais sakiniais: 

„Kai vertinimas patvirtina, kad atskiruose sektoriuose neturėtų atsirasti jokio didelio poveikio 

sektoriams ar jų pošakiams, kuriems gresia didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, siekiant 

užtikrinti tinkamą rinkos veikimą, Komisija išimtinėmis aplinkybėmis gali pritaikyti 

laikotarpio, nurodyto 13 straipsnio 1 dalyje ir prasidedančio 2013 m. sausio 1 d., tvarkaraštį. 

Komisija atlieka ne daugiau kaip vieną tokį pritaikymą daugiausiai 900 mln. leidimų.“. 

2 straipsnis 

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms. 

Priimta  

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 

Pirmininkas Pirmininkas 

 


